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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢ تیر ٢٨       رمضان ی دوم ماه جمعه ی بهخط

 فاغث یا غیاث املستغیثین

مضطر تو ک   ی هنگه  ای یا ر فییرا    درمادگاا  ه  حال ترحم کن منم  یادرسفرای 

ت دشست    چشم امیگ ه  کرامت   ا ییهریگه شگه امیگش از غیر تو. هر آستا  کربیا

آااهی   تو حال زارم  ها دها هخشنگای تو د خت  تا یا رش هاشی. خگایا تو از رازها   

زیبا  ی جمع در این  خواهم یم لی  دادی یمرا  هایم یدیراد  آشتتیی خیال   دلیل 

 را هازاویم   ها دال    ترضع ه  پیشیاهت عرض  دارم ک :هار دییر آ  

احسادت فراخوادگی   هر  ی سترههار الها مرا در این ماه ه  مه�دی خودت   هر رس 

چو  مه�دا  این خوا  پر  ترسم یممن منت دهادی   هنگه دوازی کردی لیکن خجلم   

پس چیود  در  دادم یمرا    راه   رسم حضور آدا  در این مه�دی شناسم یمرحمت را 

مه�دی ها  یندر اهنشینم؟ آدادی ک  هرای حضور  یتها دعمتکنار ایشا    هر خوا  

  زیباترین لباسشا  ک  لباس تیوا  کرددگ یمپاک  ها یآلوداعمل   ای�دشا  خود را از 

  هر تن  آراستنگ یماز هنگای   اخالص   صگاقت  دظیر یههود را ها جواهراتی 

 یها دعمتا ست    ی هرازدگهاست    اود  ینا ات یت خلک  فیط لباس  دگکرد یم

. پس من چ  کنم ها این دادستنگ یماز آدا  را  یهرخوردار را شناخت    طرز  ات ستره

؟  لی ای ات سترهر ی لباس تیوایم   دشناخت طعام  یها لک هم  آلودای   

پر رداارم حرمت   عزت هر غالمی ه  شأ    هزرای ارهاب   موالیش هستیی دارد پس 

 لی   امام ِ منتخب  خاص   ی هنگهمن ک  موال   ارهاهی همچو  یوسف زهرا دارم ک  

توست ه  حرمتش   ه  هزرای شأ    میامش در دزد خودت مرا در این مه�دی هپذیر 

  عزت   جاللتت    ات یهزرا یادآ رجود اهرهار ا ست ک  الیق آ  دیستم ک     اارچ 

یا ر پیامربت   دیهبا  دینت ک  هرای ما حتظ فرمودی تا ما را از امراهی دجات   

ااه  رصاط رستیاری   رضایت تو هاشگ   هم ا ست ک  تکی  یسو   ه رهن�   هگایتیر 

ی پایا  تو هش�ر    هیپس شکر   سپاس  هاست یرساردادها      پناهیاه ما در سختی
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هرای�  هرازیگی    ما  یداسپاسهمتایی را ها  جود  را سزا ار است ک  چنین اوهر هی

  در د   سالم�  را هر ا    اجگاد  یرهپذدادی پس شکرما  را  قرار یشوای� پا  را 

طاهرینش مخصوصاً هر پیامرب ارامی حرضت محمگ (ص) هترست   ما را د  تنها در این 

ارامی هگار   ه   یشهر فرما ه هلک  در قیامت دیز در کنارش   در خگمتش   در ما

ایشا  ه  ما  ی  اسط  ه دعمت  جود میگسش رحمت   دعمت را هر ما هبخشای   

هگایت   دجات عطا کن   دشمنادت ک  ه�دا دشمنا  ایشا    ماست خوار   ذلیل 

 هود کن.پیر ز   هاطل را دا اش یل ه   ساردا    حق را 

املهگی (عج) را از ما خشنود هیردا     اهاصالحخگایا موال   رس رما  امام زما  

های�   چش��ا  را ه  ج�لش ر شن هیردا    دل ،های�  را ه  دستادش هرسا  دست

 های�  هماه رمضا  ر ز  در این هخش  های ما را در راهش استواری  را ه  مهرش   قگم

های اعطای جوایز   دعمت   رحمتی ک   های قگرما  را قبول    عگه   عبادت شب

ها را ه  ما عطا فرما   مهرهادی   رحمت  دارا  دادی ه  آهر ی ایشا  تامی آ  ه  ر زه

آ  از ما خشنود شوی   دجات    ی یل  س ه   دیکی ا  را هر ما ارزادی دار تا  یر  خ

ماه مبارک رمضا  را اجاهت کن ک   ی جمع ما را در این  رستیاری را دریاهیم   دعای

 دعای�  این است:

 اللهم عجل لولیک الفرج

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com

	14-monasebatha92-jome-dovom-ramezan

